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রাদি ও জনপদাদ্চির বিবরণ জান যায় পণ্ডিতেরা ভাহাকেই 
ভূগোল বিদ্ কহেন! 

ভঁশব্াার্থ পৃথিবী, এব" গোল শকে গোলাকৃতি, গ্রই 
কারণ ভূগোল বাক; পৃথিবী'র গোলাকার বোঁধক হয় তাঁহার 
বিবরণ জ্রাপক বিদ ভূগোল বিদ্যা 

পৃথিবীর শু আকার ও পরিমাণাদি | 
পৃথিবীর আকার গোল বটে কিন্তু সমূর্ণরূপ গোল বলা 

যায় নঃ উত্তর দক্ষিণা*শ!কিঞ্চিও নিমু, বাতাবি নিমূর দৃষ্টান্ত 
স্থল হইতে পারে, যেহেতুক তাহার বোঁটার নিকট কিঞ্চিৎ 
নিমু আছে, পৃথিবীর আকারও এইরূপ | 

পৃথিবার পরিমাণ । 
পৃথিবার বেষ্টন ১২০০০ ক্রোশ ও তাহার বিস্তার ৪০০৭ 

ক্রোশ। | 
জল স্থলের পরিমাণ। 

স্থল ভাগ অপেক্ষা জল তাগ অর্থিক, অর্থাৎ স্থল এব" 
জল বিভাগ করিতে হইলে অনুমান দুই ভাগ জল আর স্থল 
এক ভাগ হইবে। ক 



্ ভূগোপ 

প্িঙিতেগা, জলাশয় মকলের বিশেষ নাঁম করণ করিয়। 
ছেনঃ যেমন মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, ক্ষুদু উপসাগর, 
অধাতঃ হুদঃ মৌহাঁনাঃ -নছী, বহুমূখী, উপনদী, শাঁখীনদী, 
কীলকস্থান, কোল, খাল । 

মহাসাগর? 

যে সাগরে পৃথিবী বেষঈটন করিয়াছে তাহাকে মহা সাগর 
বলেন। 

সেই মন্াসাগর তিন, ইস্রাঁজি মতে এ তিনের লাম আইু। 
নিক, পানিফিকঃ ইপ্ডিয়ন্। 

সাগরের বিবরণ । | 

যাহার প্রধান স্োত মহাসাগরে সম্যুক্ত হইয়াছে অথচ 
প্রায় স্থলেতে বেঞ্টিত তাহাকে সাগর কহে। 

উপসাগর ! 

ক্ষদকার সাগরকে উপসাগর বলেন, আর বড়ং:হুদ সকল 
কেও উপসাগর বলা যায়ঃ আমিয়া। মহাদবীপে তিন উপসাগর 

দেখ! যায়, ইম্রাজেরা|এ তিনের নাঁম যথা কাম্পিয়ন আ 

রাল বৈকাল কহেন! 

হুদ উপসাগর। 
উপসাগর অপেক্ষ। ক্ষদু অথচ সমদূখালাদি গমনাগনের 

উপযুক্ত হইলে তাহাকে ক্ষদু উপসাগর বলেন। 
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অখাত। 
মহাসাগর হইতে নির্গত অর্থচ আকারে প্রান উপ্রসাগর 

তুল) এব মহান! অতি বিস্তীর্ণ এমত প্রবল জলাঁশয়কে 
অখাত বলেন! 

হ্দ্। 
চতুদ্দিকে স্থল বেষ্িত জল কিন্তু সমূদ সন্যুক্ত নহে 

তাহাকে হুদ বলেন, হ্দের আকার সরোবরের ন/ায়) অর্থ 
স্বভাব জাত । 

মোহান।! 
পরিসর স্বল্প অথচ যাহার দ্বারা এক সাগর অন/ সাগরে 

মিলিত হয় তাঁহাকে যোহানা বলেন! 

নদী! 
পর্বতাঁদি হইতে নির্গত হইয়া যাহ। দ্বার! জলসোত হছে 

কিম্বা সমদে যায় তাহাকে নদ কিম্বা নদী বলেন। 

রহুমুখ বনমূখী। 
নদ নদীর অধিক মুখ থাকিলে সেই নদ নদীকে বন্ুমুখ 

বহুমুখী বল! যায়। 

উপনদী। 
যেখালের জল নদীতে প্রবেশ করে সেই খালকে উপ. 

নদীবলেন। 
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খাড়ী কিন্বা। শীখানদী। 
সমূদ্ঠাদি হইতে নির্গত ক্ষুদ্ জলাশয়কে খাড়ী অব! 

শীখ। নদী বলেন। 

কীলকস্থান। 

সাগরাদি জলাশয়ের যে স্থানে বৃহৎ নৌকাদি লোঙ্গর 

করিয়। থাকে তাহাকে কীলক স্থান বলেন! 

কোল। 

বযাঘথীত নিবারণ জন/ সাগরাদদির যেং স্থানে বৃহ নৌক। 
দি লোঙ্গর করে তাঁহীকে ঘোল অথবা কোল বলে । 

খাল। 

মনুষ;কৃত যে দীর্ঘাকার জলাশয় নৌকাদি গননাগমনের 
উপযৃক্ত হয় তাহাকে খাল বলা যায় ॥ 

প্থিবীর স্থলের বিবরণ | 

জলস্থানের নায় পৃথিবীর স্থালের পৃথক্ নাম আছে, যথা 
মহাদ্বীপদ্বীপঃ উপদ্বীপঃ প্রায় দ্বীপ, অন্তরীপ, ডমরুমধ/, অন্ত 
রাঁলঃ তীর, কাছাড়, গ্রস্থিকাণ গ্রস্থিকাখুজ, গুপ্তচর, সেভুঃ ৰন্দূরঃ 
পর্বত, ক্ষ্দূ পর্ষ্ধত, বাড়বানল পর্বত; রাজধানী? নগর, গ্রাম, 

সীমা, দূ? গড়বন্দীবাটাঃ উপবন, নিবিড়বন। 
মহাদবীপ। 

যাহাতে পৃথক২ নামে বহুদেশ আছে তাহার নাম মহা 
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দীপ, পৃথিবীতে দুই মহাদ্বীপ, একের নাম প্রাতন মহানবী, 
দ্বিতীয় নৃতন মহাদ্বীপ [ 

বাপ । 
চতুর্দিকে জল বেষ্টিত স্থানের নাম দ্বীপ 

উপদ্বীপ। : 
ক্ষদকার উক্ত প্রকার দ্বীপের নাম উপদ্ধীপ বলে। 

প্রায়দীপ। 
দ্বীপের নঠায় জল দ্বারা বেষ্টিত অথচ এক পার্থেমহাদীপ 

কিঘ্ব। দ্বীপের দহিত কোন অনশে সম্যুক্তঃ তাহার নাঁষ 
প্রায়ঘাপ। 

অন্তরীপ। 
যে উচ্চ ভূমি মহাদ্বীপাঁদি হইতে বহির্গতা! হইয়। সম [দাদ 

মধে ক্রমশ অস্প পরিসরে জলোপরি যায় তাহার জগ্রভা 
গের নাম অন্তরীপ। 

মরু মধ্য! 
পথের ন্যায় অস্প পরিসর যে ভূষিখণ্ড দুই দ্বীপের প্রান্ত 

ভাগে সপযুক্ত থাকে তাহাকে ভমর মধ; বজ্ডো। 

অন্তরাল ৃ  

মহাদীপ হইতে বহির্গত এব অন্তনীপের মধ্/বর্তি ভথি 
খণ্ডকে অন্তরাঁল বলেন। 
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তীর 
জল তরঙ্গে যে পর্য্যন্ত গ্রীবিত করে তাহার সযীপন্থু উচ্চ 

ভূমিকে তীর কহেন। 

কাছা । 

নদ নদী প্রভৃতির সমীপস্থ উচ্চ ভূমি যাহাতে তরঙ্গ লাগে 

তাহীকে কচ্ছ, অর্থাৎ কাছা অথুব। আড়ি বলে? 

্রস্থিকা ॥ 
সমূদ. প্রভৃতির মধযম্থ পর্ধতঃ চর, অথবা জলমগু অন, 

শ্রকার অদৃশ্শ/ ভূমি, যাহাতে নৌকাি বানিচাঁলি হইতে পাঁরে 
এরুপ স্থানকে জিঞ্জির অর্থব। গ্রস্থিক1 বলা যায় । 

গ্রস্থিকা ধুজ॥ 
্স্থিকাঁতে নৌকা না ঠেকে এজন/ নাঁধিকেরা যেসক্কেত 

চিন রাঁখে তাঁহাকে নিলি বলে। 

গুধ্চর। 

.বাঁলুকাযয় চর যাঁহ। জলে ভূবিয়া থাকে, এব”, নাবিকের। 
যাহাকে মসিনাক্ষহে তাহার নাষ গুপ্ত চর ! 

সেতু! 
জ্গাঁশয়ের উপরিভাগে মৃত্তিকাদি নির্মিত 'ঘেপ্থ তাহা 

কে সেতুবলে ! 
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বন্দর | 
নৌকা যোগে যাতায়াতে নদনদীতীরস্থ যে স্থানে দব্াদি 

ক্রয় বিক্রয় হয় তাহাকে বন্দর কহেন! 

পর্বত | 
মৃত্তিকা প্রস্তর বৃক্ষ জলাশয়াদি যুক্ত অথচ বহু"শ্ঙ্গ বিশিষ্ট 

এব" পৃথিবী হইতে উচ্চ যে কঠিন ভূমি তাঁহাকে পর্বত বল 
যায়। 

দু পর্বত | 
ব্বতহইতে ক্ষুদূ অথচ শুঙ্গাদি রহিত কিন্তু পৃথিবীহইতে উচ 

যে কঠিন স্থাবর তাহাকে পাহাড় এব ক্ষ দূ পর্বত বলা যায় ! 

বাঁডবাঁনল পর্ধত 1 

্বভাবত যে পর্বতে অগ্ি খাকে এব” এ অপি স্থয়ণ দীপ) 
মান হয়. তাহাকে বাড়বানল পর্ধত বলেন! 

রাজধানা। 
দেশ দেশান্তরীয় ধনিগণের বাস ও বাঁণিজ/ স্থান এব 

ভূপতির প্রাসাদ ও প্রধান বি চারাগার যে স্থানে আছে তাহা 
কে রাজধানী বলা যায়। 

নগর | 
বহু প্রকার ব/বলায়ী গণের এব" নান! দেশীয় ও ধনি 

গণের বাস ও বাণিজ্য স্থানকে নগর বল! যায়! 
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গ্রাম । 

বছুলোকের বাষস্থানকে গ্রাষ বলেন। 

সীম! । 

সকল প্রকার বস্তর অন্তভাগকে সীম বল। যায়! 

দূর্গ। 

শত্রগণের আক্রমণ সময়ে দেশ রক্ষণোপযূক্ত পরিখাদি 

বেষ্টিত নির্ষি তস্থান যাহাতে সৈনঠ এবস অস্ত্র শন্ত্াদি থাকে, 
তাহাকে দূর্গ অথবা গড় বলা যায় 

গড়বন্দী বাটা । 

মন্ষ/ কম্পিত খাত বা শাখানদী বেষ্টিত ভূমিখণ্ড নিম্মিত 
বাদস্থানকে গড়বন্দী বাটা বলেন 

উপবন ! 
মন্ষ; রোপিত বৃক্ষা্দি ময় ভূমি খগ্ুডকে উপবন বলা যায় 

নিবিড়বন। 
বৃহ প্রাচীন অথচ স্বয়” জীত বৃক্ষ সমূহে আবৃত ভূমিকে 

নিবিড় বন বলেন | . 

পৃথিবীর খণ্ড চতুষ্টয়ের বিবরণ । 

পৃথিবী চারি খণ্ডে বিভত্তা হইয়াছে, ইপরাঁজি ভাষায় 

এ সকল খণ্ডের নাম, ইউরোপ, আনিয়া, আফিকা+ এব 

আমেরিক! । ইউরোপ আিয়। আফ্বিকাকে প্রাচীন মহাদ্বীপ 
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গ। যায়! এব”. আমেরিক। স্বতন্ত্র এক মহাদধীপঃ তাহ! 

নৃতন প্রকাশ হইয়াছে! 

এইগারি খণ্ড সমান স্থানাবৃত নহে+ পরস্পরের নৃ/নাঁধিক/ 
প্রযুক্ত পরিসরের ইতর বিশেষ আছে অর্থাৎ টন নামক 

ভাগ ষোল অসশের দুই অশ, আনিয়া পাঁচ আনা? আকিকা 
সাঁড়ে তিন আনা । আমেরিক। সাড়ে পাচ ও কিন্ত ইউ 

রোপ ও আসিয়াতে, আকি। ও আমেরিক। অপেক্ষ। তেরো 

গুণ লোক অধিক। 

পণ্ডিতের। অনুমান করেন পৃথিবীতে সম্দায়ে প্রায় সাত 

অর্বদ্ অর্থাৎ ৭, কোটি মন্ব; আছেন তাহার বিশেষ আসি 

যাতে পঞ্চাশ কোটিঃ অ কার তৈন কোটি, আমেরিকায় 
দুই কোটি, ইউরোপে পোনেরে। কোটি এই ম"খ]ান্সারে 
সমুদীয়ে সাত অর্ধদ লোক বল যায় | 



১০ আসিয়া? 

আসিয়। বিবরণ! 

পৃথিবীর চারিখণ্ডের মধে আসিয়! খণ্ড পরিমাণে 

যদ ছিতায় গণনীয়, তথাপি আসিয়াতে সর্বাপেক্ষা লোক 

সস্খ/ অধিক, এবপ পূর্ববকালে এই দেশ শ্রেষ্টত্বে ও বিদে]। 
পার্নে এব* বাণিজঠাদি ব/বসায়ে অনযান; খণ্ড হইতে উৎৎ 
কৃষ ছিল! 

আসিসয়। খণ্ড প্রশন্তে উত্তর সীমাবধি দক্ষিণ সীমাপর্য্যন্ত 

২৩২ ক্রোশ? এব» দীর্ঘে পশ্চিমীবধি পূর্ব পর্য)ন্ত ২৯৩৬ 
ক্রোশ। ইহার উত্ভুর সীমাহিম সাগর, দক্ষিণ সীম। ভারত 

মহাসাগর, পূর্ব সীম। পাসিফিক্ মহাসাগর পশ্চিম সীম। 

ইউরোপ ও মেভিটরেনিয়ান্সাগর। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ 
আসিয়ার মধে/ ন)নাধিক পঞ্চাশ কোটি মন্ষ/ বসতি করেন | 

আনিয়াদেশ প্রধান দ্বাদশ রাজে; বিভক্ত, যথাঃ উত্তর 

ডাগে রুসীয়াঃ পশ্চিমে তৃরু্ষ এব” আরবদেশ, পূর্ববদিগে 
চীন, মধ/স্থলে ত্রৈবব্ম অর্থাৎ টিবেটঃ তাতার ও আরব) 

দেশ কাবলঃ এব” দক্ষিণে হিন্দস্থানঃ বুক্দদেশ ও শঠাম এব 

পূর্বসীম। সানিধ/ কতিপয় দ্বীপ যাহাকে জাপান রাজ/ কহে। 

আসিয়াস্থ সাগর উপসাগর এব অধাত । 

আসিয়ার মধে; প্রধানস্বে গণ; যে সকল সাগর উপসাগর 

"এব অখাত আছে তাহার বিশেষ কহিতেছিঃ উত্তরে অবি 

উপসাগর, উত্তর পূর্বে ওকাটসাগর, পুর্ব জাপান সাগন, 
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ইয়ালোসাগর, পূর্ব্ব সাগর, ও চীন সাগর, এব” ইয়ানেডর, 

টনকিন১ও শঢাম উপসাগর॥ পশ্চিমে কাম্পিয়ন সাগর ও 

সিক্ষু উপসাগর; পশ্চিম দক্ষিণে আরব সাগর, এব দক্ষিণে 

মানার, কাঙ্বে, ও পারস উপসাগর, এব বঙ্গদেশের অখাত। 

এতদ্বঃতিরিক্ত আসিয়াতে অন্ঠানয অনেক ক্ষুদুং অখাত 
এব” উপসাগরণ্ আছে! 

আসিয়ার মোৌহানা। 

যে যোহানাতে আনিয়াকে আমেরিকা হইতে বিভক্ত করে 

বেরি" নামক সাহেব প্রথমে তাহ। প্রকাশ করিয়াঁছলেন এই 
কারণ “ বেরি” মোহনা% তাহার নাম করণ হয়ঃ যে মোহান। 

মহাদ্বীপ হইতে নভাজিম্তলাঁকে বিভক্ত করে তাহার নাম ওয়ে 
গট্স 1 কেরেয়া মোহান। জাপাঁনকে কেরেয় হইতে বিভক্ত 
করে। ম্যাকেশর মোহানা বোর্সিয়োকে সেলেবেস্ হইতে 
পৃর্থক্করিয়াছে। সা মোহানা যাবা হইতে, এব” মালাই 
মৌহানা মালাই হইতে স্মাত্রাকে ভিন্ন করে, মানার মোহান। 
মহানবী হইপতে লঙ্কীকে পৃথক করিয়াছে, বেবল্নেশুেলের 
মোহান। পারস উপসাগরকে এব” আরম্স মোহানা পার 

উপন্াগরকে ভারত মহাসাগরে সপ্যুক্ত করে! 

আসিয়াস্থ হৃদ । 

তাতার দেশে আরাল হূদ শিবির দেশে বৈকাল হৃদ, 
ত্র অর্থাৎ ত্রুক দেশে ভান হৃদ, টিবেট' দেশে পালটি,, 



৬২ আনিয়।। 

মানস সরোবর, ও রাবণ হদঃ এব, জ্ভিয়। দেশে ডেড্ন্স 

অর্থাৎ নিজ্জী€ বপাগব। 

আসিয়ার নদী। 
লীনাঃ অবাঁ, ষেনেসী, এই তিন বৃহ নদী আ [ল্টেন পর্বত 

হইতে নিগতা. হইঘা শিবির দেশ দিয়া হিম সাগরে প্রবেশ 
কারয়াছে। 

হৌয়ান্হোঃ এব” কিয়াঙ্কঃ এই'দূই নদী টিব্টে দেশীয় 
পর্বত হইতে নির্গত হইয়া চীন দেশ দিয়া পূর্ব্ব সাগরে 
প্রবিষ্ট হয়! অমর নদী আল্টেইন পর্বত হইতে নির্গত 

হইয়া ওকট্ সাগরে মিলিয়াছে ! 
৷ বুন্ধপৃঞুঃ এবস সিন্ধ এইদূই নদ ও ইরাবতী নদী টিবেট দেশী 
য় ৮০ হইতে নিগতা হুইয়। ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে? 

)॥ হিমালয় পর্বত হইতে আসিয়া শোণ, যমুনা 
ঘর্ঘরা, টা ইত.াঁদি নদ নদীর সহিত একত্র হইয়া! পদ্মার 
সহিত,মিলেন এব” পদ্মা দ্বারা বুক্ষপূণ্ডে মিলিয়। বঙ্গদেশের 
অখাতে প্রবিষ্টা হইয়াছেন। 

টিগ্রিস এব” ইউফেুটিস এই দই নদী টরিক পর্ধধত হইতে 
নিগগতা হয় পরে বসরা দেশের নুঃনাধিক প্রায় ১ ক্রোশ 

উত্তরে উভয়ে একত্র হইয়! পারস উপসাগরে প্রবেশ করে! 
আসিয়ার পর্ঝধত ! 

' আসিয়াতে যে২পর্ধত আছে তাহার মধ্য লিখিতব/ 
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পর্বত সকল প্রধান, যথঃ আল্টে ইন পর্বত শ্রেণী, এই পর্বত 
রুনসিয়ার দক্ষিণ পর্বত হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত এব 

স্থানে২ভিন্ন২ নামে বিখঠাত হইয়াছে। বঙ্গদেশের উত্তরে 
হিমালয় পর্বত, তাহার উচ্চত। পৃথিবীস্থ সকল-পর্বতাপেক্ষ। 
অধিক। কাকেসস্ পর্ধত বাকি ও কাম্পিয়ন সাগরের মধ) 
স্থলে, তাঁহার দক্ষিণে এরারাট পর্বত | টিবেট দেশের উত্তরে 
কৈলাস, এস হিন্দস্থানের পুর্ব ও পশ্চিম পার্ে ঘাট নামে 
পর্বত শ্রেণী। 

আসিয়ার প্রায়দ্বীপ। 

আয়িসার মধে; মালাকা, কীষ্বোড়িয়া? কোরিয়? কামস্ক 

ট্কাঃ এব" হিন্স্থানের দক্ষিণভাগ, এই! সকল স্থানকে প্রায় 
দ্বাপ কহে? 

আসিয়ার ডমক্ু মধ । 

সৃয়েজ নামক ভমরুমধ) যাহা দ্বারা আফিকা রাজ; আসি 
য়াতে সপ্যুক্ত হয়ঃ ক্রে। নামক ভমরুম্ধ দ্বারা মালাকা প্রায় 

দ্বীপ শঠামদেশে সন্লগু। 

আলিয়ার অন্তরীপ। 
আনিয়ার পৃর্ববান্শে ইস্টকেপ, কামস্কট্কার দক্ষিণাঁ"শে 

লেপেট্কা, চীনদেশের পূর্বা*শে নিল্ন, লুজনের উত্তর।স, 
শে বজেডব্$ সালেয়ার দক্ষিণা্ন্ে রুমি নিয় যাহা কে রমণীয় 



১৪ আসিয়।। 

কহে, হিন্দস্থানের দক্ষিণা"শে কুমারিকা, এর” আরবীয়ার 

পূর্ববাশে রাসলহাঁড্এই সকল নামে অন্তরীপ আছে । 

আসিয়ার দ্বীপ । 

হিমসাগরে নভাজিম্ব লা । যেডিটরেনিয়ন্ সাগরে সাই 
প্রাসঃ এব” €মাডপ। 

ভাঁরত মহা সাগরে লঙ্ক। যাহাকে শিলন কহে, মাল্ডিবস 

অর্থাৎ মালদ্বীপ লাঁকেডিব্স অর্থাৎ, লক্ষ্ীদ্বীপঃ নিকোবার 
ছাপ সমূহ, শিজাপ্রঃ এব" পীনাঙ্গ। 

ভারত ও পাসেফিক মহাসাগরের মধ্যে কতিপয় দ্বীপ 

আছে, তাহাও ভারতদ্বীপ নাঁষে খঠাত, এ সকল দ্বীপের 
মধে/ বর্ণিয়ো, যাবা, স্যাত্রা, ফিলিপিন্স দ্বীপসমুহ এব" 

স্পীইস্ এই সকল প্রধান দ্বাপ। 

পাঁসেফিক্যহাঁসাগরে নিফন+ যেসোঃ কিনসৌঃ এব অন] 

ন; কতিপয় ক্ষদূ দ্বীপ আছে এই সকল দ্বীপকে জাপান রাজ; 
কহে এবস এ মহাসাগরে হানান, ফারমোসা, লুক এব 
ফাঁক্স নামক দ্বীপ এব» অন)২ অনেক ক্ষ্দ দ্বীপ আছে | 

আসিয়ার প্রধান দব; সকল! 

আঁনিয়ার যে২ দেশ হইতে যেং দব; প্রকাশ হয়ঃ তাহার 

বিবরণ | হিন্দুস্থানে নীল চিনি, তগুলঃরেশম, কার্পাস, 

শৌণ, লবণ। এব আঁফীণ জন্মে 



ভূগোল 1 ৬৫ 

চীনদেশে, চণ, রেশম, মখ্যল, মিছরি, গজদন্ত এব" কচ্ছ 
পাস্থি নিগ্মিত ত খেল্না, ফাঁচের বাসন কগুর, কাগচন এব, 

ফলের মোরব্বা! ইতি দব/ উৎপন্ন হয়। 

আরবদেশর ঘো টকউত্তয এব* তথায় কাওয়া ও জন্মে, 
পাঁরসদেশে' গালিচা, রেশয, আতর এব” মিরা উত্পন্ন হয় 

তুরুক রাজে/ গালিচা, কিস্যস্,ভূম্বর, ঘোটক এবস চর্ম 
জন্মে লঙ্কী হইতে গজদন্ত, আব্লসকা্ট, মৃক্তাঃ দারু চিনি 
এব নারিকেল তৈলাদি নানাদেশে যায়! 

বৃন্মরাঁজ/, আনাম? এব" নেপাল দেশে বাছাদূরী ও সেঞ্ড 
ফ্টেন কার বাণিজয হয়! 

মাঁলাক দ্বীপ হইতে পাকোপকরণ অর্থাৎ মসলাদি আই 
সে। তাহার নিকটে নানা দেশে জৈত্রী, এবস বীদাদেশে 
লবঙ্গ অধিক জন্মে 

মালয় এব” বঠাল্কা দেশে টান বাণিজ্য হয় । 

টিবেট দেশে দম্ম'ল/ ছাগলোম যথেষ্ট জন্মে তাহাতে 
কাশ্]ীর দেশীয় শাল নিশ্মিত হয়। 
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হিন্দস্থান ! 

পূর্বে হিন্দুব"্ীয়'ভরত নামক মহারাজ এই দেশে রাজন 
করিয়াছিলেন এই কারণ রাজণাধিকার সঘয়ে ভরতরাজার 
এতদ্দেশ ভারতবর্ষ নাষে বিখঠাত হয়। পরে তৈমুরাঁধিরাজের 
উত্তরাধিকারি দিগের প্রভূত্ব সময়ে ইউরোপ দেশীয়েরা ইহা 
কে মোগলরাজ/ কহিতেন 1 বাস্তবিক দিল্লীস্থ জবন সম 
দিগের অধিকৃত স্থানকেই হিন্দস্থান বলেন । 

সীমা । 
হিন্দুস্থানের উত্তরসীমা হিমালয় পুব্বসীঘা আরাকান, 

কচ্ছ, এব” লিন্ট পর্বত 1 দক্ষিণ পূর্বসীম। বঙ্জদে পীর অখাত, 
দক্ষিণ এব”, দক্ষিণ পশ্চিমসীম। ভারত মহাসাগর পশ্চিম 
সীম। সিন্ধন্দ | 

পরিমাণ! 

হিন্দস্থানের দীর্ঘত। কুমারী অন্তরীপাবখি হিমালয় পর্বত 
পর্যন্ত ৮২৮ ক্রোশ, ইহার পৃর্ধ পশ্চিন পরিসর শ্ীহউ এব 
কচ্ছ দেশের মধ্যবর্ভি পর্বতাবধি নিন্ধ,নদের মৃখ পর্যন্ত 9১৩ 
ক্রোশ। উক্ত সীমাবচ্ছিন্ন প্রদেশ চতুরস্ ৫৬৩২৭ ক্রোন্ণ 
ভূমি হইবেকঃ এব তথায় প্রায় ১৩৪০০০০০৯ যন্ষ/ বাম করে! 

ভূগোলীয়।বিভাগ ॥ 

হিন্দস্থান চারি অথশে বিভভ্তঃ উত্তর হিন্দস্থানঃ প্রকৃত 
ছিন্দুস্থান, দাক্ষিণীতি/ হিন্দুস্থান, এবস কৃষণনদীর দক্ষিণ পার্খে 
দক্ষিণ দাক্ষেণাত/ হিন্দুস্থান । 
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উত্তর হিন্দস্থান+। 
উত্তর হিন্দস্থানের পশ্চিমসীমা৷ কাশ্মীর দেশ এব, শত 

ল'জ্ অর্থাৎ শতদ্রনদা, পুর্ব্বসীম। আসাম দেশ এব” টি.্টী 
অর্থাৎ তৃষ্বানদী, উত্তরসীম! হিমালয় পর্বত, এব" দক্ষিণ 

সীম শ্রকৃত হিন্দুস্থান 
উত্তর হিন্দস্থান নয় খণ্ডে বিভক্ত; যথাঃ কাশ্মীর লাহোর, 

দোয়াৰ্ অর্থাৎ দ্বিআপদেশ, পারওয়ালঃ কামায়ুন নেপাল; 

সিকিম, ভুটান অর্থাৎ ভোটদেশ+ এব” আসামদেশ 
প্রকৃত হিন্দৃস্থান। 

পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে হিন্দৃস্থানের একামশকে প্রকৃত 
হিন্দৃস্থান বল' যায়ঃ আকবর নামক বাদশাহ এ স্থানকে এই 
একাদশ প্রধান প্রদেশ রূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথ 

লাহোর, মূলতান, গুজরাট্ অর্থাৎ গুজ্ঞররাষ্ট,, রাজপ্তনা, 

দিল্লী অর্থাৎ ইন্দপ্রন্থ, আগরাঃ মালয়ার, আলাহাবাদ ইহার 
প্রাচীন নাম প্রয়াগ 2 অযোধ/ঃ বেহার হেহার প্রাচীন নাম 
মগধদেশ 2 বঙ্গদেশ, কিন্ত এইক্ষণে এ সকল দেশের সীমার 
এব* পরিসরাদির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে! 

দাক্ষিণাত/ হিন্দস্থান। 

হিন্দুস্থানের অপরা”শ দাক্ষিণাত/ হিন্দুস্থান যাহ পূর্বে 
লিখিত হইয়াছে, তাহা দশখণ্ডে বিভক্ত; যথা, আরঙ্গাবাদ, 

গ 



*১৮ হিন্দস্থান। 

বিদর, খানদেশ, হায়দারাবাদ, নন্দীর, সরকার উত্তরাখণ্ত 
বীরাঁর, গণওয়াঁনাঃ উদ্ভিষ7, বিজয়প্র 1 

দক্ষিণ দাক্ষিণাত, হিন্দুস্থান | 

: অপর দক্ষিণ দাক্ষিণাত/ হিন্দস্থান নয় প্রদেশে বিভক্ত; 

যথাঃ কর্ণাট, মাইদৌর অর্থাৎ মহ্িযাস্র, কঠানের। অর্থাৎ, 
কিন্নর, মাঁলাবার অর্থাৎ কিরালঃ বাঁরমহল, কায়স্বতক, 
ডিগু গল, কোচিন, ্রিবঙ্কৌর 1 

ইসলগুধিকৃত ভারতবষীয়্ রাজ্য! 
ইসলপ্াধিকৃত হিন্ৃস্থানের চতুরসূ পরিমাণ ২২৫৬৬৫ 

ক্রোশ ইহাতে প্রায় দশকোটি মন্ষ; বাঁস করে, এই রাজ; 
ইস্লস্তীয় রাজ/ হইতে পরিমাণে দশগুণ অধিক। 

ইনলগুধিকৃত হিন্দুস্থানের বিভাগ 

ইসলগুধিকৃত হিন্দ্স্থান চারি প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে, 
যথা ঃবঙ্গ আগরা কিন্ব।। আলাহাবাদ, মাদাজ, বোষ্ে । 

এতডিনন পীনাঙ্গঃ শিক্গাপূর প্রভৃতি কয়েক রাজ ও 
ইস্রাজের অধিকৃত | | 

হিন্দৃস্থানের বাণিজ/ দূব/ | 
. *হিল্ুস্থানের বৃক্ষের মধ শেগুনকা্। দৃম্মু'ল), দক্ষিণ 

ভিনদস্থানে শীল শিশু এব” টুন কা বিস্তর জন্মে! 
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হি্দৃস্থানের নানাস্থান হইতে গুবাক; এলাহ ইতগার্দি মসলা, 

এব নারিকেল, আমুঃকমলাঁলেব ইতি উত্কৃষ্টফল সফল 
নানা স্থানে যায় । 

হিন্দূস্থানীয় পশুর মধে/, হত্তী, ব্াঘুঃ গণ্ডার, ভল্গুক, 
ন্ুকর? মহিষ, উষ্টু ইতি অতিশয় বলবান। 

হিন্দৃস্থানে হীরক এব", সুবর্ণ লৌহ, তামু শশা ইত]াদি 
ধাতু অনের আছে 

এবস ধান), যব, নীল, রেশম. কার্পাস, ইচ্ছূ প্রভৃতি; 
নান। প্রকার শস/ জন্মে। 

আলিয়ার অন্তুঃপাতি রাজ/ এব" প্রধান নগর। 

রাজ "* ** ** গ্রধান নগর 

রুসিয়া ** "১ * আন্্ীকান তবালছ্ধ 

ত্র্ষা '.. * *৮ এলেপো। 
আরব ৮” * * মহুাঃ মদিনা 
চীন **. **  ,* পেকিন, ন্যানকিৎ কাণ্টন 
টিবেট .. রা লাসা 

ভাতার ** ** **  সমরকন্দঃ বোখারা 
পারস ** 2৮" তেহরান, স্পাহান, শিরাজ, 
কাবল ** ** ৮, কান্ধাহার? পেসোয়র 



২ আিয়।। 

হিন্দস্থান রি * দিল্লী, কলিকাতা, আলাহাবদ 

বৃদ্দদেশু *: 1 ১* আবাঃঅমরাঁপুর 

শগ/াম ** ** বাঙ্কোক 
যাপান সা জেডে। 

ইউরোপ দেশের সীমাঃ এব» খণ্ড সকলের বিবরণ! 
আনিয়ার উত্তর পশ্চিমদিগে ইউরোপ, এব”, আসিয়ার 

পশ্চিম সীমাও ইউরোপের পুর্ব্ব সীম। সস্যুক্ত আছে। 
ইউরোপের উত্তরসীম। আকটিক মহ।সাগর, দক্ষিণসীম। 

মেডিটরেনিয়ান, পশ্চিম সীম! আট্লা্টিক মহাসাগর, এবস, 
পূর্ধবসীম। ইউরেলিয়ান পর্বত শ্রেণীঃ বল্গ। এব ডান নদী, 
ও আজফ ও বুযাক্সাগর | 

উনবি"্শতি প্রধান রাজে; ইউরোপ বিভক্তুঃ যথাঃ উত্তরে 

রুসিয়াঃ সৌএডম এব” নরওএ এবস দেম্সার্ক ! 

মধ/স্থলে জর্মাণ্, অস্ত্িয়া পৃসিয়। স্বাধীন সৃইজ্জরলগ্ত, 
এব” হলগু ও বেল্জিয়ম | 

দশ্মিণেঃ ফাঁন্স, স্পেইনঃ পোভূগালঃ নেপল্স, এবস, 
সার্ভিনিয়। এব* টগ্ানি দেশে ভূক উপাধি বিশিষ্ট দিগের 
রাঁজ/;পোপের অধিকার? তুরস্কঃ এব” ইটালী দেশীয় প্রধান! 
খিপতি দিগের দেশ এবস নুতন গ্রীশ রাজ 



ইউরোপ । ২১ 

পশ্চিমে গ্রেট বিন্ এব” আয়র্লগু নামক দূই বৃহৎ উপ 
দ্বীপ সন্ুক্ত রাজ/ এব” আট্লা্টিক্ মহাসাগরস্থ ক্ষুদুং 
অনেক উপদ্বীপ 

ইউরোপের সাগর, উপসাগর এব” অখাত ॥ 
ইউরোপের মথে/ যে সকল সমূদূঃ উপসাগরঃ এব 

অখাত আছে তাহার বিবরণ যথা রুসিয়ার উত্তর ভাগে আর্ক 
টিক মহাসাগরস্থ হোয়াইট্*সাগর 1 আটলান্টিক মন্থাসাগরস্থ 
জগ্া ?্ সাগরঃ তাহ। গ্রেটবি:টন্ এব" দেন্মার্করীজে/য় মধ 
বত্তী | বলটিক্ সাগর সৌএডন্ রাজে/র উত্তর পশ্চিমে এবন, 
পৃলিয়। ও রুমিয়। রাঁজে/র দক্ষিণ পূর্ব্বে আছে! মেডিটরে 
নিয়ান সাগর, ইউরোপ এব” আফিকা। রাজে/র মখ,স্থল। 
বুঠাক্সাগরঃ আজফ্ সাগর+ এব” মম্ম্রা সাগর, এসকল ইউ 
রোঁপ এব" আঁসিয়। দেশের মধ্যবত্তী+ আর্কটটিক মহাসাগরস্থ 
কাগুলাকু এব” আকর্গ্ল উপসাগর হোয়াইট সমূদের শাখা 
এতডিন্ন শেষকয়। ও ওয়ারাজর ফিয়র্ড উপসাগর এ মহা 
সাগরে আছে। 

আটলান্টিক মহাসাগরস্থ বোখনরা, ফিনল্যাণ্ড এব" 
রিগা৷ উপগাঁগরঃ এসকল বল্টিক্ সাগরের শাখা । লিয়ন 
উপসাগর? ফুঁন্স রাজের পশ্চিমে! জেনোয়া উপসাগর । 
ভিনিস্ উপসাগর অথব। এডিএটিক্সাগর ইটালী এব* ভুরু 

কদেশের মধ্/বন্তরঁ। ইটালী দেশের দৃক্ষিণস্থ টরেন্টো.উপ 
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সাগর এব" করিস্থ উপসাগর মেডিটরেনিয়ান্ সাগরের শাখা। 
ফাঁন্স ছেশের পশ্চিমে এব” স্পেইন্ দেশের উত্তর ভাগে বিস্ষে 

লামক অখাত আছে। 

ইউরোপের যোহান।। 

আইরিষ মোহানা ইদলগু এব” আয়র্লশু দেশের মধে) 
আছে! বিটিস মোহানাঃ ইসলগু এব” ফুীন্জ দেশের মধ/ 

বত্বাঁ? দ্ধের রাক, এব কাটাগাট্ এই দই মোছান। বল্টিক 

সাগরে প্রবেশ্ণের পথ ম্বূপ হইয়াছে। ডোবর যোহানা, 
ভোবর এব” কঠালেশ দেশের. মধ্/বন্তঁ জিবরাল্টর 

মোহানা১ স্পৈইন এব” আঁফিক। দেশের মধ; আছে। বনি 
ফেসিও যোহীনাঃ সার্ভিনিয়া এব” কর্ষিক৷ দেশের এব” 
মেসিনা যোহানাঃ সিসিলি এবস ইটালী দেশের মধ্যবত্তী। 
কনষ্টা্টিনোপল মোহান। দ্বার বুঠাক সাগর ও মস্ম রাসাগর 
সম্যুক্ত হইয়াছে। কাফী মৌহানাঃ বুঠাক সাগরকে আজফ্ 
সাগরে যুক্ত করিয়াছে; সৌগু মোহানাঃ জিলগু উপদ্বীপ 
এব সৌএডন্ দেশের মধ/বন্তী? তাহাতে দেন্সার্ক রাঁজে/শ্বর 
বল্টিক সাগরে গমনশীল জাহাজাদির মাস্ল গ্রহণ করেন | 

ইউরোপীয় হৃদ । 
ইউরোপের অন্তঃপাতি ঘেং দেশে প্রধীন২ যে সকল 

হুদ আছে তাহার বিবরণ যথা 
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ক্ুসিয়াদেশে লেভোগা। এবস, অনিগা হুদ! সো এউন 
রাজে; ওএনর এবস ওএটর হুদ । হলগু দেশে হয়রলেম 
হুদ। * ইংলগু দেশে কেসুইক অথবা ভার এন্টার ইদ,স্ডটল 

গুদেশৈ লক্লমণ্ড এব, লক্লেবন হদ্ তু আযুলণ্ দেশের 

দক্ষিণে কিলানী'র হদ আছে। | 
সৃইজ্অরলগ্ড দেশে জেনব। এব" কনস্টান্স হৃদ |, ইটালী 

দেশোর উত্তরে কোমে। এবস মেগিগর হূদ আছে! 

' সৃইজ্জরলগ্ুঃ ইটালী, স্কট লশ্ু, আয়লু এব* ই“লশ্ডের 
হৃদ সকল অতিস্দৃশ/। 

ইউরোপেরন্দী। 

ইউরোপ দেশের নদী সকল যে স্থান হইতে প্রকাশ হইয়া 
যেংস্থানে প্রবেশ করিয়াছে এব" যেং দেশ সেই সকল নদী 

তীরস্থ তাহার বিবরণ ! 

দ্বীনানদী, রুসিয়াদেশস্থ বলগদা! পর্বতের নিকটবার্ভ 
স্থান হইতে প্রকাশ হইয়। হোয়াইট্ সাগরে প্রবেশ করিয়াছে! 

বল্গা+ ডান, এব” নীপর এই তিন লদীঃ রুসিয়ার মধ্থ 
পর্বত হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহার মধে; বল্গা যে ইউ 
রোপের প্রধান নদীঃ তাহ। এষ্টুকান দেশের নিকটস্থ কাল্পি 

য়ন সাগরে প্রবিষ্ট। হইয়াছে, ডান্নদী আজফ্দেশের আজফু 
সাগরে প্রবেশ করিয়াছে! নীপরঃ নদী চেন দেশের নিক, 
টস্থবাক সাগরে প্রবিষ। হইয়াছে। ভিনুবনদী, সৌএবিয়! 
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নগরের রাজ বাটার প্রাঙ্গণ*হইয়া পূর্ব্বমুখে বেবেরিয়া এবং 
অস্ত্রিয়া দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ মৃখে হঙ্গেরি দেশের 
মধন্থলে যাইয়া প্নর্ধীর পুর্বমৃখী হয় পরে তথ। হইতে 
ভূরস্ক দেশের মধ/ দিয়া পঞ্চশাখ। হইয়া বুঠাক সাগরে প্রবেশ 

করিয়াছে, এই প্রধানানদী তীরে. অনৈক নগর আছে, যখ। 
বেবেরিয়াদেশের রেটিশবন্নগর, বাঁএন। নগর, হঙ্গেরি 

দেশের প্রধান নগর প্রেসবগ,বৃড়। এব" তদ্দেশস্থ বেল্গ্রেড় 

নগ্রর। বিশ্চুলানদী ক্রপক পর্বত হইতে নির্গমন পূর্ববক উত্তর 
বাহিনী হইয়া ডাণ্টজীগ উপনাগরে গিয়াছে, এই নদী 
তীরে ওয়াশাঃখরণ এব* ডান্টজীগ এই সকল প্রধান২ নগর 
আছে 1 এল্বনদী বহিমিয়ার পর্ধত হইতে জস্মাণি দেশদিয়! 
জম্মাণ সমূদে গুবিষ্টা হইয়াছে এই নদ্দী তীরে ডেসডেন এবস, 
হেস্বর্গ এই দুই প্রধান নগর আছে। স্থেল্ডনদী ঝুন্স দেশের 
ডোঁএ নামক পর্বত হইতে উত্পন্নী হইয়া এন্টোএপ্পদেশের 

নিকট দিয়! জর্মাণ সাগরে প্রবিষ্টা হইয়াছে । মেশ্ীনদী ফাঁন্স 
দেশের সর্াল্লেইন নামক জিলার নিকটস্থ পর্ধ্বত হইতে বেল্ 
জিয়ম দেশে গিয়াছে, তৎপরে পশ্চিম বাহিমী হইয়া জম্ম ৭ 
সাগরে মিলিয়াছে, উত্ত নদীতীরে বুসেল্স এবস রটভর্ঠাম্ 
নামক ছুই প্রধান নগর আছে। হাইনননী, সৃইজ্জরলপ্ু দেশস্থ 
 এস্প পর্বত শ্রেণী হইতে টেমপ নদীর মোহানার সম্মা খবস্তি 
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জমান সাগরে প্রবিষ্টা হইয়াছে, এই নদী তীরস্থ প্রধান নগর 
স্টাসবর্গ, ওয়ারমসঃ মেপ্টজঃ কোলো ন্ এন লিডেন্। 

লয়রনদী, লযাঙ্গোএডক্ পর্ধত হইতে আট্লাপ্টিক মহ। 
সাগরে প্রবিষ্ট। হইয়াছে উত্ত নদীভীরে লান্টিস এব" অলী” 
ন্স্নামে নগ্রর আছে। | 

হোণ নদী সেন্টগথা্গিরির নিকটস্থ এস্প পর্বত হইতে 

উত্পন্নী হইয়া ফান্স দেশ দিবা দক্ষিণ মুখে জিনল ভদে যায়, 

এই নদীতীরস্থ প্রধান নগর লিষুন্স এব” এবিগনন। 
শীননদী,বগ্ডি পর্বত হইতে যাইয়। ইলিস মোশ্ানাতে 

গ্রবিষ্ট। হইয়াছে । গারোনী নদ পিরিনিস পব্ৰত হইতে উৎ 

পনা ভইয়। বিদ্ধে অথাতে প্রবক্টা হইয়াছে । টেগস্নদী স্পেইন 
দেশের এরাগন্জিলার নিকটস্থ পর্বত হইতে দক্ষিণ পশ্চিম 
মখে জিসবান্ দেশের নিকটস্থ আটলা্টিক মহ্থানাগরে 
প্রবিষ্ট। হইয়াছে, এই নদীর সমীপে লিসরান্ এব", টোলেডু 

নগর ।নেভ্ডনগর উত্ত নদীর এক শাখানদীর তীরে আছে । 

ইবো নদী, অষ্টুরিয়ান্ পর্লত হইতে দক্ষিণপুর্বাছিনী 
হয়! । যেডিটরেনিয়ান্সাগরে টি গিয়াছে ! 

ডুরোনদী কঃ [িলিয়ান পর্মত হইতে পম্চিমাভি মথে 
গপোটো দেশের নিকটে অ ট্লান্টেক মহাসাগরে € প্রবিষ্ট 

হইয়াছে | 
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পোনদী, দেবয়দেশের এল্পস্ পর্ধতশ্রেণী হইতে ূর্বব 

মখে গিয়। এন্ডিএটিক সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এই নদ্দীর 
নিকটস্থ প্রধান নগর টুরিন, ফেরারা এবস এডি] । 

টাইবর নদী,*এপিনাইস্ পর্বত হইতে দক্ষিণ মুখে 
যাইয়। মেডিটরেনিয়ান্ সাগরে প্রবিষট। হইয়াছে, এই নদীর 

মোৌভাণার ৯ক্রোশ অন্তরে রুম রাজ)। 

টেম্স নদী, গ্রষ্টর সাহয়ার দেশীয় কটসৌলভ গিরি 

হইতে দক্ষিণ পুর্ববমুখে গিয়। জর্্মাই সাগরে প্রবিষ্। হইয়াছে 
উক্ত নদীর তীরস্থ প্রধান নগরঃ লঞ্ন, উইগুনরঃ এব* অক্প 

ফৌর্ড। সেডবন্ নদী, গএল্সদেশস্থপ্িনলিন্মন্ পর্বত হইতে 
দঙ্সিণ যুখে গিয়া বিল মোহানাতে পতিতা হইয়াছে, এই 
নদীর তীরস্থ প্রধান নগর, শৃস্বরি, গরসেষ্টর এবস গৃষ্টর। 

টেক্ট, ৪উন+ এবস ভর্বন্ত এই তিন নদীর স”যোগে উৎ্, 
পন্প হস্বর নামক নদী, ইয়কসায়াীর এব” লিঙ্কন্. সায়ার দেশের 

মধ্যস্ত জন্মাণসাগরে গিয়াছে । 

টেনদী, গ্রেক্ট্রিয়ান গিণর হইতে যাইয়া জগ্মাগসাগরে 

পতিতা হইয়াছে । 

টড নদী, লেনার্ক দেশে জগ্রিরাঃ ইসলগু এবস স্কটলগ্ 

দেশের যখ্/স্থ জগ্যা ণ্সাঁগরে প্রবিক্ট। হইয়াছেঃইহার তারন্থ 

প্রধান নগর বেরুইক! 



ভগোল। ২3 
চি 

সযানন্ নদী, আয়লগ দেশের উত্তর পশ্চিমস্থ এলেন হ্দ 
হইতে নিগত। হইয়া আরং বহু হৃদের মধ দিয়া আটলান্টিক 
সাগরে 'গিয়াছেঃ এই নদীর তীরে লিমরিক প্রধান নগর | 

ইউরোপের পর্বত | 
ইউরোপীয় পর্বত সমুহ মধে/ বাঁড়বানল পর্ধত সকল 

এক শ্ৃঞ্ঃ অন্যান/ পর্বতের,ন/|র শ্রেণীবদ্ধ নহে ॥ 

এস্প পর্বত শ্রেণী, ইটালী দেশকে ফুন্স, সৃইড্জরলপ্ত, 
এবস জয়া দেশ হইতে পৃথক্করিয়াছে। এপিনাইন পর্বত, 
ইটালী দেশের উত্তর হইতে দক্ষিণভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া 
আছে। 

পিরিনিস পর্বত স্পেইন এব" ফান্স দেশের মধ)স্থলে 

থাকিয়া উভয়কে স্বতন্ত্র রাখিয়াছে | 

এক্িবর্গ এব, সূডেটিক পর্বত শ্রেণীতে বহিনিয়াদেশ 

প্রায় বেষ্টিত হইয়াছে | 

কাপেখির়ান্ পর্বত শ্রেণী, হঙ্জগারি' দেশের উত্তুর এন, 
পূর্ববভাগ বেষ্টন করিয়াছে। 

ডোফাফীল্ড পর্বত শ্রেণী, নরওএ এব” দৌএডন দেশের 
মধ্যবত্তাঁ?। 

ইউরেলিয়ান পর্বত শ্রেণী, ইউরোপের অন্তগত রুসিয়া, 
এব” আসযাস্থ রুসিয়ার মধ/বস্তী1 
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গ্রেম্সিয়ান্ পর্বত শ্রেণী, স্কটলগু দেশে অবস্থিত আছে? 
শেবিরট্ নামক ক্ষত পর্বত সকল ইসলগু এবস স্কটলগু 
দেশের মধ্যব্তী। 

অতি বিখঠাত শিশিলি দেশস্থ বাড়বানল পর্র্বতের নাম 
এট্না, বিষুবিয়স, নেপল্স দেশের সযীপস্থ বাঁড়বানল পর্বত । 
হেরা আইশ্লটাগু দেশস্থ বাড়বানল পর্বত | 

এল্প পব্বত শ্রেণীস্থ বুাঙ্ক নামকুপব্বত ইউরোপের 
সমৃদায় পর্বতাপেক্ষা উচ্চ 

স্পেইন দেশীয় বা্শলোৌন। নগরের নিকটস্থ যণ্টসেয়াট 
পর্বতে তপদ্বের। বাঁস করে এইহেভ অত প্রবন্ধ । 

স্ধটলগু দেশস্থ বেন্নেভিষ, গ্রেটবিটন রাজের উচ্চতম 
পর্বত । 

সোডনঃ ওএল্ন দেশের এবস স্ফিড্ডা ইসলশু দেশের 

উচ্চতম পর্বত 1 

ইউরোপের প্রায় ীপঃ এবস ডমরুমধ/1 

নরওএ, এবস সোএডন? একত্র হওয়াতে ষে প্রায়দ্বীপ 
নিশ্মিত হয়ঃ পূর্বের তাহা কেছ্ছেশুনে বিয়া বলা যাইত 1 দেন্স। 

কদেশ্পে জটলা প্রারদ্বীপ। 
বাক সাগরে ক্রিশিতবা প্রানবদ্বীপ ॥ স্পেইন এবসং পো গাল 

্রা়বীপ, মেডিটরেনিয়ান্ সাগরকে অপর মহাসাগর হইতে 
পৃথক্ করিপ্ছে ১নোরিয়। প্রাদ্বাপ গ্রীশ দেশের এক অ”্শ। 



ভূগোল ॥. ২১, 

করিস্থ নামক ডমরুমধ) মোরিয়াঁঞ্ে অপর ভূমির সহিত 

যুক্ত করিয়াছে! 

প্রিক্পু ডমরুমধ/ ক্রিনিয়। প্রায়দ্বীপকে 
রাজে;র সহিত স,সন্যুক্ত করিয়াছে? 

ইউরোপের উত্তর প্রান্তে উত্তর অন্তরীপ। স্কট লগুদেশের 
উত্তরে রথ্ অন্তরীপ । 

ক্রিয়র অন্তরীপঃ আয়লশু দেশের ছৃক্ষিণ ভাগে এক 

ক্ষদেশপদ্ধীপের দক্ষিণে আছে! 
ই“লগু দেশের দক্ষিণ পশ্চিমস্থ লটাগুসেও এব" লিজার্ড 

এই দূই অন্তরীপ, কর্নোয়াল দেশে আছে। উত্তর ফোরলাপু 
এব» দক্ষিণ ফোৌরলাওু১ কেন্ট দেশে আছে। 

৫1 হার ক্্দ 

স্পেইন্ দেশের সর্ধোত্তরে আটিগাঁল অন্তরীপ, উক্ত 
দেশের সর্ধ পশ্চিমে ফিনিষ্টেরি অন্তরীপ, এব" দক্ষিণে 

টাফাল্গর অন্তরীপ 1 

পোভুগাল দেশে সেইন্ট ভিন্সণ্ট এব রৌক অন্তরীপ। 

স্পাটিভেন্টো। অন্তরীপ ইটালী দেশের সর্বদক্ষিণে। মটা। 

পান্ অন্তরীপ, গ্রীন দেশের দক্ষিণ ভাগস্থ মোরিয়া দেশে 

আছে। 
ইউরোপেরদ্বীপ 

উত্তরীয় মহাসাগরে, স্পিটজবর্ঘেন দ্বীপ? এব" বলাটিক' 



৩০ ইউরোপ । 

সাগরে, গলাগু, ভেগো, এব* ইজেলঃ এই সকল দ্বীপ রুস 
রাঁজে/র অন্তগণ্ত । 

লফোডেন নামক কতিপয় ক্ষুদদ্ধীপে নরগএ দেশ্শীখিপের 
অধিকার? এব” বল্টিক সাগরস্থ গুলাগু এব" গথ্লযাণড 
দ্বীপ দোএএনাধিপতির বাস স্থান । 

আট্লাণ্টিক মহাসাগরে আইসল/াণু এব" ফিরোদ্বীপ, 
আর বাল্টিক পাঁগরস্থ জিলগু এব”. ফনেন দ্বীপ দেম্সার্কের 
রাজ । 

নেপোলিয়ন্ বোনাপাটি র জন্মস্থান কলিকা দ্বীপ ফীন্সের 
অধিকৃত । টদ্ধানি দেশ্শাধিকৃত এল্ব! দ্বীপ, ফুান্স দেশের 
নি”হাসন প্রথম পরিতঠগ কালে উক্ত নেপোলিয়ান সাহেব 
হস্তমত করিয়াছিলেন, উক্ত দুই দ্বীপ ইটালী দেশের পশ্চিম । 

বেলিএরিক,ক্ষৃদ্ উপদ্বীপ সকল, (অর্থাৎ মেজর্ক। মিনকাঁ, 
এব ইবিকাঃ? স্পেইনদিগের অধিকৃত 1 

আট্লান্টিক মহাসাগরের মধযস্থ এজোর্স দ্বীপে পো 
গালদিগের বাস 

আয়োনিয়ান নামক মপ্ত ্ধীপ মধে/ রাজার, বাসস্থান 

কর্ক্ দ্বীপ এব*জান্তি ও সেফালোনিয়া, এই তিন দ্বীপ প্রধান । 
সিসিলি দেশের উত্তরে লিপারা নামক দ্বাদশ ক্ষদূ দীপ 

স্পেইন জাতীয়দিগেব অধিকৃত | 



ভূগোল। ৩৯, 

গ্রীন এব আসিয়ামাইনরের মধ্যস্থঃ কণাগ্ডিয়া, হোড্স। 
এব বহুস"্খ/ক ক্ষদু২ দ্বীপ যাহাকে মেডিটরেনিয়ান দ্বীপ 
সমূহ বল" যায়, তাহাতে তৃরুক জাতীয়দিগের অধিকার | 
নী সেটলযাণু, এব" হেব্ইভস্ দ্বীপ, স্চজাতীয় 

দিগের রাজ)। 

বিটিস মোহানাতে, ওয়াইট ক্ষদ ্ বীপা আইরিস মোহ! 
নাতে ম]ান নামক ক্ষদৃদ্ধীপ | জসি? গুএরনসিঃ এব" এলভর্নি 
এই তিন দ্বীপ ফুন্স দেশের সীমার নিকটে আছে। লযাণ্ড 
সেও্ডের তারস্থ সিলি নামক ক্ষদৃদঘবীপ, ইদলগু]ধিকৃত।আহরিস 
মোহানাস্থ, এক্গলেস। ক্ষদূীপঃ গএল্স দেশের অধিকারস্থ ? 

ইউরোপান্তর্থত যে দেশ হইতে যেংদবপ্রাপ্ত 
হওয়। যায় তাঁহার বিবরণ। 

ইস্লগু দেশে নান। প্রকার লৌহ, কার্পাস, এব ত্বস্ত্র 

ইস্পাত নির্মিত বন্দুকাঁদি অস্ত্র ন্ত কাচ, মৃত্তিক্। পাত্র, কাগজ, 
লবণাক্ত এব শুষ্ক মত্স/ শবেঠা্পনন পেয়দব/, এ" আর 

প্রকীর তদেশলাত আর২ অনেক দব; প্রান্ত হওয়া যায়। 

স্কটল দেশ, কার্পাসবন্ত্র গোমেষাদি পশু, নানা প্রকার 
ম২্স/ এস উত্তরামেরিকাজীত দৃব; সকল পাওয়া যায়! 

আরলগু দেশে শস/ বৃষ, গোল আল্ এব" ত্বক সূত্র 
বস্ত্র অর্থা্ ছাল্টি জন্মে। 



শু২ ইউরোপ । 

রুসিয়া এব” সোএভন রাজে; চর্বি আলকাতরা? শোণ, 

মশিনা, বাহাদূরীকাউ এব” লৌহ ইতঠাদি দূব/ উৎ্পপন্ন হয় । 
নরওত্র দেশ হইতে চৌকড়কা৯, চর্বি, মাঁখন, শুকমণ্স/ 

ফট্কিরী এব” তামুর আমদানী হয়। 
হলণ্ড দেশে গৌমহিষাদি চত্স্পদ পশু, ভোঁএল নামক 

ম্সে/র তৈল এবস নিকটস্থ নানাস্থানে অনঠান/ দব/, বিশে 
যতঃ চিনি এব”, মশাল প্রাপ্ত হওয়। যায় । ফান্স হইতে, 
স্রাও রেশম মখমলঃ পশমী বক্র, কাচঃ এব ফলের মৌরব্। 1 
স্পেন দেশ হইতে সূরা পশমঃ গুবাকঃ বাদাম কমলানেবু, 

ভূস্থর এব” কক নামক বৃক্ষের ছাল? এবস দেশ তপন্ন নান) 
দূব/১ ও মদির। পোভু'গাল দেশ হইতে আইসে। 

জর্মণি দেশ্শে শোণঃ মশিনাঃ তামাকু, পশম ইতএাদি দৃব/ 
পাওয়া যায় । ইটালী দেশ হইতে, নানাগ্রকার ফল, রেশম 

এব, বিচিত্র প্রস্তর । তুরস্ক দেশ্শ হইতে গালিচ॥ চস্ম ? রেশম, 
কাওয়। এব” ড্ম্বর আইসে! 

পোলগু দেশে গম এব” কেকোর আকরে লবণ উৎ 

পন হয়। | 



ভূগোল 1 ৩৩, 

ইউরোপের অন্তুঃপাতি রাজ এব গ্রধান নগর 

রাজ; প্রধান নগর 

রুসিয়া *. .১ ০” পিটর্স বর্গ ইক হলফ 
সোএডেন নারগয়ে .. বার্জিন কিছিয়ান। 
দেন্মাঁক রর নর কোপেনহেগন্ 

জর্মীণ .. ০" ফাাঙ্কফোট 
সেকসনি ২. ** ডেস্াভেন্ 
হেনোবর ** ৮ হেনোবর 

আস্ত্রিয়া -. রি বায়ান 
হুঙ্গরি নর * বুড়া 

পোলেগু ** . ওয়াস। 

পৃসিয়া - ১ বিন্ 
সুজ্ঞজরলেশ য় ঃ বারণ্ 

বেল্জিয়ম -* ০" ব্সেল্স 

হলেশড -; "" এমিফ্টার্ডেম 
ফাস "- ১ পেরিস্ 
স্পেইন 48 মেডিড 

পোভুগ/ল "১. নিস্বন্ 
ইটালী রোম 
শনেপল, ূ শেপল 



৩৪ ইউরোপ । 

রাজ) গাধান নগর 

টদ্ছেননি ফৌরেন্স 
পোপ রোম 

সাডিনিয়া টিউরিন্ কেগ্লিয়ারি 
তুরস্ক কনফ্টান্টি নোপল ব্লথেভ্ 
গ্রীস্ এথেন্স 
ইস্লগু "লগুন 
স্চটলেগু এন্ডিনবগ' 
আয়রলেগু ডব্লিন, 

আফ্কা। দেশের প্রধান খণ্ড সকলের বিবরণ । 
ইউরোপের দক্ষিণ পাশ্বস্থ আঁফিক। প্রায়দীপ সোৌএজ 

ডমরু মধ্য দ্বারা উত্তর পূর্বব কোণে আসিয়ার সহিত সস্যক্ত 
হইয়ীছে 

আফিকীর মধ; কত রাঁজ/ আছে, অদচাপিও সম্পূর্ণ 
রূপে তাহার বিশেষ প্রকাশ হয় নাই? 

আফ্কার উত্তর ভাগে মরতে ফেজ, এল্জিয়স? টুনিস, 
ত্রিপৌলী, এই সকলকে বারবেরি রাজ; বলেন, মিসর দেশ 

ইহার উত্তরে আছে । 

পন্টিমে গিনী, ০এইস্কানে ইউরোপারেরা দাসক্রয়াথে 



শট 
আফিকা । ৩৫, 

জাহাজ রাখিতেন) আগান্তিঃ ডাঙ্োযিঃ বেনিন, বিয়া 
কঙ্গো, লোজেো, এজোল।, বেঙ্গোএলারাজ/ এ" জালফ 

ও ফৌলাৰ রাজধানী । 

পূর্বভাগে” নৃবিয়াঃ এবিসিনিয়। প্রভৃতি বহুরাজ আছে, 
এ সকলের বিশেষ অদ্ঠাপি কিছুই প্রকাশ হয় নাই! 

দক্ষিণে গুডকোপ অন্তরীপের রাজ? এব” হুটেপ্টট, 
ও কাফারিয়। দেশ । মধ্য স্থলে কন? ডার্ফর, ফেজিয়ান, টন্বস্তঃ 
এব» অন/ এক বৃহৎ খণ্ড যাহীকে সান, অথবা নিগ্রিসিয়। 

বল। যায় এব» উক্ত ভিন্ন অপর এক প্রশস্ত বন/ ভূমি আছে, 
তাহাতে অদঠাঁপি বসতি হয় নাই। | 

উক্ত খণ্ড সকলের মধ; কতিপয় খণ্ড ইউরোপীয়দিগের 
, অধিকার, এলজির রাজ; নম্প্রতি ফেঞ্চজাতিদিগের অধি 
কৃত হইয়াছে। 

কোর্জোরাজে/, এব আকিকার পুর্বসীমাতে পোস্ত গিস 

দিগের বসতি 1গুডহোপ অন্তরাপ প্রভৃতি কতিপয় স্থান ই 
রাজদিগের হইয়াছে । 

মিসর দেশে প্রাচীনকালে শিল্প এবস দর্শনাদি বিদ্যার 
বিশেষালোচন। ছিল এব তাহ] অতি প্রাচীন ও খঠাত)াপন্ন 
রাঞনগর পূর্বের তুরুক্ষ রাজাধীন ছিল, কিন্ত তদ্দেশীয় পাশ। 
নামক রাজ। এইন্ষণে তাঁহাকে স্বাধান করিয়াছেন। 



৫১৬ ভূগোল |] 

আফ্িকার 'উপসাগরঃ এব অখাত । 

মেভিটরেনিয়ান সাঁগরে»সাঁইডু উপসাঁগর, এব আবুকির 
অখাত, নেলসন সাহেব এ স্থানে ফেঞ্চ জাতির জাহাজ সকল 

কে পরাভব করিয়াছিলেন! 

আটলান্টিক মহাসাগরস্থ, গিনী, এব". এ উপসাগরের 

এক অস্পা বাঁইট বা এফ উপসাগর, তাহাতে নাইগর নদী 
প্রবিষ্টা হইয়াছে । টেবল অখাঁতের তীরে কেপ টৌন নামক 

নগর আছে। 

ভারত মহা নাঁগরস্থ, ডেল অগয়া, এব” সৌফালা অখাত, 

ম্যাডাগাস্ফকর দেশের পৃর্বভাঁগে ভারত মহাসাগরের থে 

অন, মেডাগাস্কর এব”, আফ্কা প্রায়দীপের মধ্যবত্তীঃ 

তাহাকে মোজাম্বিক যোভান। কহে ॥ 

আফ্িকীর হৃদ। 

লেপ্ট। পর্বতের পশ্চিমভাগে মারবা নামক বৃহৎ হুদ 

নাইগর নদী ডেস্বিয়াঃ ডেব্বাই, এব হাস) সাগর এই 

তিন ভদে প্রবিষ্ট হইয়াছে? 
আফ্কার নদী? 

মিসর দেশে নীল নদী অতি প্রধান? পূর্ববদিগস্থ এবিসিনিয়। 
পর্বতে নীল নদী উতৎ্পন্া হয়? পশ্চিমদিকসম্বন্ধীয় উৎপত্তি 

স্থান যদ্যপিগ প্রকাশ হয় নাই, তথাপি বোধ হয় পশ্চিমে 

চান্দ পর্তত হইতে উত্পন্ন। হইয়াছে | 
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নীল নদী, উচ্চাটিত থিবিসদেশ, মেন্ফিস দেশের সম্মুখ, 
আফিকাদেশের প্রসিদ্ধ স্তত্তের নিকট, এব”, আধুনিক প্রধান 
কেইরো। নগর দিয়া মিসর দেশের দক্ষিণ হইতে উত্তর বাহিনী 

হইয়। দই প্রধান মোহান। দ্বারা মেডিটরেনিয়ান সাগরে 
গিয়াছে! এ দুই মোহানার পুর্ব্বতীরে ডেমিএউা? এবস পশ্চিম 

তাঁরে রোসেস্া এই দুই দেশ আছে। 
মিসর দেশে বৃষ্টি অধিক হয় না কিন্তু নীল নদী গজ] 

নদীর ন্যায় প্রতি বৎসর তদ্দেশস্থ ভূমি সকলে জল প্লাবন 

করে তাহাতে পলীকূপ সার পতনে মিসর দেশকে অতিশয় 

উর্ধবরা করিয়া থাকে । 

নাইগরঃ জোলি অথবা কোরানদী, কঙ্গ পর্ধত হইতে 

উৎ্পন্ন। হইয়া টস্বত্ত, দেশের কিঞ্চিদু'রে উত্তর পূর্বববাহিনী 

রূপে পৃনর্ধবার দক্ষিণ মূখে বহুমুখী হইয়া গিনী উপসাগরে 

গিয়াছে । 

কোরানদীঃ ইউরোপ দেশে অতি বিখ/ত।1 ৷ অতি সাহসি 

ভ্রমণকারী পার্ক সাহেব এই নদীর সীম। দর্শনের নিমিত্তে 
অনেক চেস্ট। করিয়াছিলেন কিন্তু অভাঁষ সিদ্ধি করণের 

প্ব্বেহ তিনি পঞ্চত্ব পান, অস্প দিন হইল উক্ত নদীর 

সীম। নিণয় হইয়াছে! 
জনরব এই যে নাইগর, অতি প্রসিদ্ধ উত্তম স্োতো বহ। 

নদী, ইহার অনেক দর পর্যন্ত নাবিকেরা গযনাগমন করিতে 



৩৮ ভূগোল । 

পারে এব” এই নদী নান। দেশে প্রবিষ। হইয়াছে এজন) 
বাণিজে/র পরমোপকারিকা। 

সেনেগাল এবস গেস্থিয়। নদী, কঙ্গ পর্বতের উত্তরু পর্ব 
হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম মুখে আটলান্টিক মহাসাগরে 
পড়িয়াছে।' 

আফ্কীর পর্ধত এব" মরুভূমি | 
আট্লাস্ পর্বত, যাহা হইতে পশ্চিম মহীসাঁগর আটলা 

প্টিক নে খঠাত হইয়াছে, তাহ। কতিপয় শ্রেণী সহিত মরকে 
দেশের পুর্ব হইতে মিসর দেশের সীমাপর্য্ন্ত ব্যাপ্ত আছে, 
একশ্রেণীস্থ যে চানু এবস কঙ্গ পর্বতঃ তাহা সাইরালিয়নি 
হইতে এবিসিনিয়৷ পর্য্যন্ত সমূদায় প্রায়দ্বীপে ব্যাপ্ত। 

পূর্ববদিগে লেপ্ট পর্ধত এব” অন; এক পর্বত শ্রেণী 
আছে, তাঁহা। রেভ সাগরের পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত! 

আফিক৷ প্রায়দ্বীপে বাঁল্কাময় বিস্তর মরুভূমি আছে, 

জলাভাব প্রযৃক্ত তাহাতে শস/ঁদি জন্মে না। 

শীহার| নামক বৃহ মরুভূমি, বাঁরবরি দেশীবধি সেনে 
গাল এব নাইগর নদী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে! মিসরদেশের 
পশ্চিমাশো শেলিমা? লিবিয়া, এবছ বা্ক। মরুভূমি |. 

আফিকার অন্তরীপ। 
বন্ অথব। বোন। অন্তরীপ, শিশ্িলি দেশের সীমাবত্তী 

"নুাক্কো। অন্তরীপঃ এই প্রায়দ্বীপের সর্ব পশ্চিম সীমা! 
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শেনেগাল নদীর মোহানার সমীপবর্তভি বর্ড অন্তরীপ | 
পাল্মাস অন্তরীপ গিনিয়াদেশের সীমার নিকট আছে! 

অন্তি বিখঠাত গুডহোপ অন্তরীপ, যাহ! ১৪৯৭ শালে 
বান্কোডিগাম। নামক জন্ম ণি দেশীয় এক সাহেব দ্বার! প্রকাশি 
ত হয়ঃ তাহা এব" গোর্দাফুই অন্তরীপ, এই প্রায়দ্বীপের সন্গি 
হিত পূর্বসীমা ॥ 

| আফি:কার দ্বীপ 
পূর্ববসীমাস্থ মেডাগান্কর প্রধান দ্বীপ, তদ্দেশীয় রাজার 

অধিকারস্ক ৷ 

মরিসিয়া, অথবা আইল অবফীন্স, তাহ? ইস্লগুাধি 
কৃত, এব বৃর্ধন ঘীপে ফেঞ্চজীতির অধিকার ! 

এজোর্স) কেপ ভি ব্ডঃ এবস মেডিরিয়া এই তিন দ্বীপে 
পোভূগীজ দিগের অধিকার | 

কেপ ভিবর্ড এব” মেডিরিয়ার মধ)বত্তাঁ কেনারীদ্ীপ, 
স্পেইন জাতীয়দিগের অধিকার! উক্ত দ্বীপস্থ এক শু 
পব্বত সকলের মধে/ টেনেরিফী পর্বত শ্রেষ্ট! 

নাইগর নদীর মোহানাস্থ ফর্ণাণ্ড পে। এব" বঙ্গোএল। 
দেশের,দৃক্ষিণ পশ্চিমস্থ সেইন্ট হেলেন] এক উচ্চ গিরি, এই 
সকল স্থানে ইস্লশীয়দিগের অধিকার | 

আফ্কার প্রধান বাণিজ/ দব্য 
গুড়হোপ অন্তরীপ প্রকাশের পৃর্ব্বে ভারতবষের প্রায়, সম 
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দায় বণিক মিসয় দেশের মধ্য দিয়। গযনাগমন করিতেন এব" 

তগুকালে আলেকজান্দিয়। প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। 

গিনী এব” জাগো এবার দেশের তাঁরেতে ইউরোণশীয়েরা 

বর্ণরেণু হস্ছিদন্ত আবল্সকা্ট, যুগনাভি এব” ওষধোপ 
যোগি বহুতর দব/প্রাপ্তি হয়েনঃ এব”. এতদ্ব/তিবিক্ত দীসব্রয় 

করিতেন! 

গুভহোপ অন্তরীপের বাণির্জে/পযোগি প্রধান দব/ মদ) 

ব্র্বন এব" মরীচদ্বীপে চিনি এব৭ কীওয়া বিস্তর জন্মে! 

মরকে] দেশ হইতে উত্তম চন্ম এব” কৃমিদানা৷ আনয়ন 
করা যায়। 

আঁফিকার অন্তঃপাতি রাজ/ এব প্রধান নগর। 

রাজ; প্রধান নগর 

ইজিপ্ট কেরে! 
মরন মরকো! 
এল্জিয়র্স এল্জিয়র্স 
ট্নিস্ ট্নিস্ 
ত্রিপোলি ত্রিপোলি 
আসান্তি কমাঞ্জি 

ডাহোমি আবোমি 
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রাজ। প্রধান নগর 

গিনি কোষ্টঅন্তরীপ 

বেনিন্ বেনিন্ 

বিয়াফু। বিয়াফা। 
কজো। সেপ্টসাল্বৈডর 

লোঙে। লোঙে। 

এঙ্গোল। লোয়াণ্ড! 

বেঙ্গো এল। বেঙ্গো এল। 

নিউবিয়া সেনার, ডঙ্গোল। 

আবিসিনিয়৷ গণ্ডার 
হটেন্টস 
কাফারিয়! 1 কেপটোন্ 
গুডহোপ 

আমেরিকা দেশীয় খণ্ড সকলের বিবরণ ! 

নবপ্রকাশিত আমেরিকা স্বতন্ত এক মহাদ্বীপ? ভাহাতে দূই 
বৃহহু শ্রীয়দ্বীপ পেনামাভমরু মধ, দ্বারা যৃক্ত হওয়াতে উত্তরামে 

রিকা এবস দক্ষিণীমেরিকা নামে বিখঠীত হইয়াছে । 
আমেরিকাতে ঘষে নকল সভ/ লোকেরা আছেন তাহার! 

ইউরোপীয় দিগের বসশোড়বঃ কিন্ত, নূতন বসতিকারিরা 
ণ্চ 



8২ আমেরিকা । 

ইউরোপ দেশের অধীনতা। পরিতঠাগ করিয়। স্বাধীন হহয়া 
ছেন এর" অনেকে অদ্যাপিও অধীনতা। বহুন করিজ্ঞছেন। 

উত্তরাষেরিকার উত্তর পশ্চিমে রুসিয়াধিকৃত আমেরিকা, 
প্রস্তরময় পর্বতের পুর্ব্ব এবস পাঁচ বৃতঙ্হৃদের উত্তর ভাগস্থ 
যাবদীয় গেশ, তাহা বিটিস আমেরিক। অর্থাৎ ইসলপগুাধি 
কৃত আমেরিকা । ইউনা ইটেভ্ষ্টেট,উত্ত পাঁচ বৃহত্হদ হইতে 
যেক্রিকো মোহান। পর্যন্ত এব” নিঃসিঃসিপ্পিনদী হইতে 
আট্লাঁন্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে, এব তদ- 
স্তগত নিঃসিঃসিপ্পীর পশ্চিমস্থ লুইনিয়ান। নামক এক বৃ 
ভূমি খণ্ডঃ ও মেক্রিকো৷ এব” গোয়াটামালার প্রজাপ্রভূক রাজ্য 
এই সকল উত্তরামেরিকার দক্ষিণ সীম। | 

গ্রীনলঠাণ্ড দেশ এব” তৎসমীপস্থ বৃহত্ভূমিখণ্ড পূর্বে 
আমেরিকা মহাদ্বীপের উত্তরা*শরূপে অন্ভূত হইয়াছিল 
কিন্ত সম্প্রতি নিণীত হইয়াছে যে বেফ্ফিন অখাত এব 
বেরি” মোহনার মধে/ এক শীখ। পথ আছে, তাহ। হিম দ্বার 

রুদ্ধ হইয়াছে! 

দক্ষিণামেরিকার উত্তর পশ্চিমে, কোৌলস্তিয়। স্বাধীন রাজ/। 

উত্তরে, ওরিক্কে। এব” এমেজন এই দুই প্রধান নদীর মধ্য্থ 

গুইয়ার্না নামক ভূষিখণ্ড। পশ্চিম সীমা, পিরু এব" চিলি । 

মধ স্থলে, এমেজন নদীর দৃক্ষিণস্থ এমেঙ্গোনিয়া দেশ । পর্ব 
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সীমা, বেজিল। দক্ষিণ সীমাঃ চিলি এব” বেজিলের মধ্যবত্বী 
ল1 পাট।* এব, ইহার দক্ষিণস্থ পাটাগোনিয়া। 

* আমেরিকার উপনাগর এব", অধাত | 

আমেরিকা দেশে যে সকল মোহান। এব”. অখাত আছে 

তাঁহার বিবরণ যথা 

উত্তর পূর্ব্বভীগে বেফ্ফিস্ এব হড্সন্স অখাত, যেক্রি 
কে। এব ফৌরিভার মধ্-্থ যোক্ষিকো৷ মোহানাঃ ফৌরিডা উপ 
সাগর, যাহী। ফৌরিভা এব বাঁভামার মধ্যবস্তী। হগু,রাস 
এব* কেস্সিচীর অখাত এব. ডেরিএন উপসাগর ইহারা কেরি 

ব্বিএন সাগরের অনশ। 
সেইন্ট লরেন্স উপসাগরঃ নিউফৌগুলাগ্ড এব” এই 

' মহাদ্বীপের মধ্/বর্তাঁফণ্ডি অধাত, নোবাস্কশিয়া এব" নিউ 
বরন্সৃইকের মধ্যস্থ কেনলিফর্ণিয়াঃ এব মেক্রিকে৷ দেশের মধ/ 
বস্তা কেলিফর্ণিয়া উপসাগর। কোয়াভাদেশে নট্কা নাক 
উপসাগর। কেররব্বি এব”. এই মহাধীপের মধ্যগত জলভাগকে 
কেরিব্বিয়ান্ সাগর কহে? 

আমেরিকার যোহান।। 

ডেরিঙ্কজ যোহানা বফিম অখাতে প্রবেশ করে। হডসন্ 
মোঙ্াানা হডপন্ অধাতে প্রবেশ দ্বার। যেগাল্লেন মোহান। 

পেটাগোনিয়। এব” টেরাডেলু ফিউগো অর্থাৎ আগ ভূমির. 
, মধ্যস্থ | 
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আমেরিকার হৃদ । 

আমেরিকা দেশে যে২ হদ আছে, তাহা৷ পৃথিবীর মধে; 
বৃহত্তম! | 

উত্তরামেরিকায় এই পাঁচ বৃহ হৃদ অর্থাৎ অন্তরিও, 
এরাই, মিচিগান, হুরণ এব* স্পীরিয়র, ইহারদের কোন২ 
শাখ। সাগরের সমানঠ এব” পরস্পর একত্র হওয়াতে তদ্দে 

শের বাণিজ/ অতিসূকর হইয়াছে? 
অন্তরিও এব” এরাই হদের মধ্যস্থানে নিয়াগার নামক 

এক বৃহ নিজর্ঝরের পতন হয়। উইনিপেগ, সব হৃদ, 
বেয়ীর হৃদ, এব” অপর বনু হৃদঃস্পীরিয়রের উত্তর পশ্চিমে 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবস্থিত হইয়াছে । 

বছ্ষোন্ট দেশস্থ চেস্সেলেইন, এব মেক্রিকো দেশস্থ 

নিকারাগয়। অতি বৃহ হদ। দশ্ষিণামেরিকাঁর প্রধান হূদ 
লেপ ট। দেশীয় এগ্ডিস পর্বতস্থ টি টিয়াকা হুদঃ এব” কল 
ম্িয়। দেশস্থ উপসাঁগরের সমান মারাকৰেো। হৃদ । 

উত্তরামেরিকার নদী 
মিঃসিংসিপ্পি নদী পাশ্চাত/ পর্ধত সকল হইতে 

নিগতা। হইয়া এব মিঃস্রী, ওহিও এব” রেড নদীর সহিত 
একত্র হইয়া দক্ষিণ পূর্ব মুখে মেক্রিকে। উপসাগরে প্রবেশ 
করিয়াছে । 'সেইন্ট লরেন্গ নদী উত্তর পর্বমুখে সেইন্ট 

লরেন্স উপসাগরে যাইয়। উত্তরভাগস্থ প্রধান উপ সাগর 
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সকলের মোহানা স্বরূপ হইয়াছে। রিয়ৌডেজনাট নদী 
মেক্রিকে পর্বত হইতে যাইয়া দক্ষিণ পূর্ববমূখে মেক্রিকো৷ উপ 
সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ! 

দক্ষিণীমেরিকার নদী! 

মচারানান অথবা এমেজন্স অতি বৃহশ্ড নদী, পিরু দেশস্থ 

এন্ডিস পর্বত হইতে উত্পপন্নী হইয়! প্রায় দুই শত শাখ! 
নদীতে যায় পরে উত্তর পুর্ব মুখে আটলান্টিক মহাসাগরে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে । 

চিলি দেশস্থ এশ্ডিস পর্বতে উৎপন্ন স্বিয়ৌডিলাপুট। 
নদী পারাগ উরাগয় এব”, মীরাঁণ এই তিন নদী সন্যুক্ত 

হইয়াছে। এই নদী, আটলাপ্টিক মহাঁসাগরঃ এব" তাহার 
মোহান। হইতে ৮৮ ক্রোশ অন্তর বিউনস আইরিজ দেশে 

প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহ। প্রশন্তে ১৪ ক্রোশ ॥! উরিনোকো নদী, 

গুইয়ান! হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় বত্ত'লাকারে টি.নিভণাভ 
দেশের দক্ষিণ পূর্ববভাগে আট্লাণ্টিক মহাসাগরে গিয়াছে। 

আমেরিকার পর্বত ! 

যাঁগেলান মোহানাবধি আর্কটিক গোল রেখাপর্যস্ত আমে 
রিকার* সম্দায় পশ্চিমসীমাতে এক পর্বত শ্রেণী ব্যাপ্ত 
আছে এব” তণহার কোন২ পর্বত* অতিশয় উচ্চ। দক্ষিণামে 

রিকাতে এগ্ডিসঃ অথবা। কর্ভলেরাস পর্ককত শ্রেণী অত/ন্ত, 
প্রশন্ত এব” উচ্চতম? 
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এপ্স পর্বতের সযূদীয় শ্রেণীর মধেয কতিপয় শৃঙ্গ অতি 
বিখঠাত, ঘা, কিস্বরীজো সর্বাপেক্ষ। উচ্চতম, এন্টিসান। এক 

নির্বাণ বাঁড়বানল পর্বত, এব” কোটোপাক্লী, এক প্রজলিত 
'বাড়বানল, এই সকল কুইটোর নিকটবত্তীণ এবস ইহার 
উত্তর ভাগস্থ শ্রেণী মেক্রিকোদেশস্থ শ্রেণী ব/তিরেকে, ছৃক্ষিণ 

ভাগস্থ শ্রেণ/পোক্ষ। উচ্চতায় নূঃনতর, আর্কটিক গোল রেখাতে 

তাহার নীম, রকি অর্থাৎ শিলাময় পর্বত কহে? এব" মেক্ষিকো। 

দেশস্থ পৌপৌকেটাপীট নামক বাঁড়বীনল শু ও উচ্চতম। 

এপালাচিফ়ীন কিবা, এল্িঘানি পর্বত যাহ। পূর্বভাগে 

আছে তাহ। ইউনাইটেড ফ্টেটের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত 

প্রসারিত হইয়াছে! 

আমেরিকার প্রায়দ্ীপ 

নোব। স্কোশিয়া ও ইষ্উফৌরিডা, ইউনাইটেড সেটের 

দক্ষিণস্থ! মেক্রিকৌদেশে, উক্তাঁন, উত্তরামেরিকার পশ্চিষ 

সীমাতে, কেলি ফর্ণিয়। শ্রায়দধীপ। এব হড্সন্ মোহানার 

উত্তরে এক প্রায়দ্বীপঃ এব" দক্ষিণে এক শ্রায়দঘীপ আছে। 

আমেরিকার অন্তরাপ । 
টেরাডেল কিউগোর দক্ষিণভাগস্থ এক ক্ষ দূ দ্বীপের ন্যায় 

অন্তরিপকে হরণ.অন্তরীপ কছে। বেজিল দেশে সেইপ্ট রোক 

অন্তরীপা। গ্রীন্ল/াগড দেশের দক্ষিণে ফেয়ারোএল অন্তরীপ । 
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আমেরিকার দ্বীপ 1 

আমেরিক' দেশীয় সমুদায় ঘবীপের মধেঃ দৃক্ষিণাষেরি 
কার দ্বীপনকল অতিশয় বিখঠাত ! উত্তর এব" দক্ষিণামেরি 
কার মধেঃ দ্বীপসমুহ আছে» যথ। বাহামা? বৃহ, এন্টিলিষ, 
ক্ষদ এন্টিলিস, কেরিবীজ, এবস বম্মুডাস | 

কৃবা এব”, পৌটরিকো এই দৃইন্বীপ বৃহ এ্্টিলিসের 

অন্তর্গত। চিলির পশ্চিমে জুয়ন ফর্ণাডেজ। চিলির দক্ষিণে 
কিলোদ্বীপঃ এব" টগে নিয়ার পূর্বভাগে ফক্লঠাণ্ড দ্বীপ 
সকল স্পেইন জাতীয় দিগের অধিকার | 

জেমিকা, বৃহৎ এঁপ্টলিসের এক দ্বীপ ! বার্ধীডোশ, 
এন্টিগুয়া, সেইন্ট বিন্সেন্ট, টি.নিডঠাড এব” অনয কতিপয় 
দ্বীপ কেরিবিজের অন্তর্গত । কেনাভার পূর্বভাগে নিউফৌগু 
লাশ এক বৃহৎ দ্বীপ । উত্তরামেরিকার পশ্চিম সীমাতে 
কোয়াু। দ্বীপঃতাহাতে গ্রেট বিটনের অর্থকার 1 

কেরিবীজের অন্তর্গত গোয়াডালোপ, মাটি নিক ইতটাদি 
কতিপয় দ্বীপে ফেঞ্চ জাতির অধিকার! . 

ক্ষদ এন্টিলিসের অন্তর্গত করেকোয়ঃ এব”, কেরিবীজের 
অন্তর্গত সেইন্ট ইউষ্টেটিয়৷ এই দ্বীপদ্বয়েতে ভচ্জাতির 
অধিকার । 

ছেটী, অথবা সেইন্ট ডর েমিঙ্গে। দ্বীপ কবাভিম্ন দক্ষিণ, 
মেরিকার সমুদায় দ্বীপাঁপেক্ষ। উচ্চ তাহ পূর্বে ফেঞ্চ এব" 
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স্পেইন দেশোডব লোকেরকের শাসনে ছিল, এইক্ষণে কাফি 
দিগের স্বাধীন রাজ; হইয়াছে । 

মেগেল্পান মোহানার দক্ষিণে টেরাডেল ফিউপ্ো নামক 
দ্বীপ সমূহ। 

কুইঠোশের পশ্চিমভাগে গোলাপাগোজ নামক দ্বীপ 

সমূহে অদর্ঠাপি লোক বসতি হয় নাই 

আমেরিকার প্রধান বাণিজ) দব্য। 

কযানাড়। দেশের উত্তুর এব" উত্তর পশ্চিমস্থ দেশ সমূহ 

হইতে যথেষ্ট ফের্) অর্থাৎ পক্ষিপালকন্থ সৃষ্ম লোম 

বিশেষ আনীত হয়ঃ এ সকল রোম দ্বার তত্রত/ লোকেরা ব/ব 

হারোপযুক্ত পরিচ্ছদ জন্মায় ! 

কঠানাড। দেশ হইতে বাহাদরী কা, যি, ক্ষার, শুক 
মহুস/, এব” উর্ণা১ অর্থাৎ রোম, ইউনীইটেভ রাঁজে/কা্পাস, 

তামাক এব” তগু,ল উৎপন্ন হয় । 

বর্্জনিয়। দেশোৎপন্ন তামাক, এব” জর্জিয়া, ও কেরে! 

লিনাদেশোৎ্পন্ন কার্পাস, এব তগু ম্লঃ অত্ঠৎকৃষ্ট। 
মেক্সিকো এব” পিরু দেশে বহুমুলঃ স্বর্ণ এব" রজত। 

কর আছে তাহা অতশয় বিখঠাত হইয়াছে কিন্ত এ পর্যন্ত 

যে সকল আকর প্রকাশ পাইয়াছে তন্মধে/ পিরুদেশের দক্ষিণ 

ভাথস্থ পটোশ্শী দেশের আকরে অধিক ধাতু আছে। 
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বেজিল দেশ হইতে, স্বর্ণ রজত এব” যথেষ্ট হীরক 
আসিয়া থাকে! 

ভুঙাঙ্জেরকার দেশ সকলেতে, চিনিঃ কাওয়' তামাক, 

এব* গৌড়ী মদির। ঘথেষ্ট জন্মে । 
মেক্নিকে। দেশান্তগ্গতিঃ কেন্সিচী স্থানে বাঁতিকা৯, ও এক 

প্রকার রজ জান্সে। হগুরাস দেশ হইতে বাতিকা৯্ এব মেহ। 
গি ক নান দেশে যায়। 

অ:স্দ্রলিব। রাজের বিবরণ ॥ 

পঞ্চ রি খত দেশ সকল আকন্ত্রেলিযা রাজের অন্তগত 

যথ'*নব)হনশ,ব)ন্তিম)ান্দি লাগ, নব/জিলগুঃ নব)গিনী, 

নৃতন বিটনঃন্ব,কাল্তা নয়ত নবহেব১ ড্জ, এব সমীপ 
ব্ভিব্ দ্বাপ | 

নূতন দা7০1ত। গু এল্ন দেশ, যাস্কা নব হলগডের পূর্ববা”" 

শ,তাভাতে এবদ ব)ন্তিমযান্সিল)াগ্চে,বিটেন দেশীয় লোকে 
বাসারস্ত করিয়াছেন | 

উত্ত ঘ্ীপস্থ লোৌকের। নিতান্ত অনভ), বিশোষতঃ নব 
জিলগুঘ়ের মন্ষ/মাণম ভক্ষণ করে| 

নতন দাক্সিতাত) গওএল্স দেশের শ্িভ্গী নামক স্থানে 

ক্িটেন দেশ্শীয় বন্ত স“খ/ক লৌকের। বাসারস্ত করিয়াছে এবস, 
ব)ান্তিম/ান্দি ল)গের দক্ষিণ সীমাস্থ হোয়াট নগরেও ব্টে 

নলোকদিগের তসতি ভইয়াছে 01টানীবে দেশে গ্রেট বিটে 



৫০ ' আমেরিক! ! 

ন দেশীয় অপরাধি লে।কের। দেশান্তর গমন দগুপ্রাঞ্ত হইয়। 
বাসারস্ত কারয়াছে। | 

বান মোহানা, নবহলগু ও বান ভিমঠাঙ্সিলঠাগ্ডের মধ) 
বন্ত(, কক্মোহান॥ নব)জিলগু নামক দ্বীপ ছয়ের মধ)বন্তাঁ)- 

বা ব্থ ্এ৮- ৯ 

পাঁলিহননিয়ী রাজ, 

পাঁসিফিক্ হানাগরস্থ যে সকল দ্বীপ ফিলি পাইন এ 

অস্ত্রেলিয়। দীপের পৃর্জভাগে আছে তাহা পলিনেসিয়। নামে 
বিখএত | | 

উক্ত দ্বীপ সকল ক্ষদূ২ প্রযুক্ত একত্র ভাবে দ্বীপ সমুহ নামে 
খঠাত হইবাছেঠযথা, আমেরিকা এব, আসর দেশের মধ) 

বন্তী পিলবীপ সমূহ, কেরোলা ইন ঘবীপ সমূহ, সাগুউহচ দ্বাপ 
সমন এব” আ। 'মেরিক। ৪ আন্ত লব্ার মধ্যবন্ত ন্বাঁ বেশ. লদ্বাপ 

সমূহ, নাভিগেটর ধাঁপ সমু? সোসাইটি দ্াপ সমুহঃ মাকে। 
এসাসূ ঘীপ সমৃ। 

উত্ত নাঁগুষ্টইচ 'প সমর অন্তত ওহিহি নামক বৃচত্তম 

দ্বীপের লৌকের। অক্কীরণ রাগোন্মস্ত হহয়। শ্রীযুত কাপ্তেন 

কক সাহেব যিনি পুদ্খবা বেন করিরাছিলেন তাহার জীবন 
নষ্ট করিয়াছিল | 

সমাপু ৪1 








